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VIII. 
Vyhodnocení připomínkového řízení k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského 

parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 

Návrh zákona byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dne 2. října 2018 s termínem pro zaslání připomínek 
do 16. října 2018. Zásadní připomínky nebyly uplatněny, návrh je předkládán bez rozporu. 
 

Autor Připomínka Vypořádání 
Ministerstvo financí Doporučující připomínka 

V důvodové zprávě, zvláštní části, k čl. II, v první 
větě, je v datu "24. a 25. května 2018" uveden 
nesprávný rok, jelikož se jedná o rok 2019. 
Doporučujeme datum opravit. 
 
 

Akceptováno, upraveno. 
 
 
 
 
 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Doporučující připomínka 
Obecně k materiálu: Upozorňujeme, že vláda České 
republiky svým usnesením ze dne 31. července 2018 
č. 498 uložila členům vlády „řídit se při zpracovávání 
návrhů nových zákonů obsahujících ustanovení 
o přestupcích i při zpracovávání návrhů novel zákonů 
provádějících revize ustanovení o přestupcích  
požadavky obsaženými v zásadách uvedených“ 
v nelegislativním materiálu Ministerstva vnitra 
s názvem „Zásady tvorby právní úpravy přestupků“. 
Zmíněný materiál na str. 38 a 39 požaduje, aby 
z hlediska systematiky uspořádání jednotlivých 
skutkových podstat v rámci jednoho paragrafu bylo 
upraveno jejich pořadí určitým způsobem, a to se 
zaměřením na subjekty těchto skutkových podstat. Za 
odstavci s obecným pojetím subjektů, jako je fyzická 
osoba, právnická osoba či podnikající fyzická osoby, 
má „následovat ustanovení se skutkovými podstatami 
přestupků, které může spáchat zvláštní subjekt  
přestupku“. Vzhledem ke skutečnosti, že zmiňovaným 
zvláštním subjektem přestupku je právě „volič“, na  

Akceptováno jinak. Vzhledem k tomu, že v § 62 odst. 1 
byl sjednocen subjekt skutkové podstaty přestupku 
(fyzická osoba, nikoliv volič), bylo podstatě 
připomínky vyhověno.  
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kterého se vztahuje navrhovaný přestupek, měl by být 
navrhovaný odstavec v § 62 umístěn až za platný  
odstavec 2, tedy až za přestupky, které může spáchat 
pouze fyzická osoba. Doporučujeme zmiňované 
usnesení vlády v předkládaném materiálu zohlednit 
a materiál tak ve smyslu uvedeném změnit. 

Ministerstvo spravedlnosti Doporučující připomínky 
 
1. K čl. I bodu 1 [§ 62 odst. 1 písm. b)] 
Podle předloženého návrhu zákona by subjektem 
skutkové podstaty přestupku vícerého hlasování 
v týchž volbách do Evropského parlamentu měl být 
toliko „volič“, tedy osoba splňující podmínky 
stanovené v § 5 odst. 1 zákona o volbách do 
Evropského parlamentu. Uvedená konstrukce zřejmě 
vychází z předpokladu, že podmínkou pro vykonání 
práva volit je zápis v seznamu voličů pro volby do 
Evropského parlamentu, sestavený postupem podle 
§ 28 a 29 zákona o volbách do Evropského 
parlamentu, a tedy ze skutečnosti, že by osobě, která 
podmínky podle § 5 odst. 1 téhož zákona nesplňuje, 
neměl být výkon volebního práva fakticky vůbec 
umožněn. Jak ovšem předkladatel v důvodové zprávě 
připouští, důvodem opakovaného výkonu volebního 
práva může být rovněž pochybení ze strany volebních 
orgánů. Teoreticky tedy může dojít k situaci, kdy bude 
ve volbách opakovaně hlasovat osoba, jež k hlasování 
na území ČR vůbec nebyla oprávněna, a tedy není 
voličem ve smyslu § 5 odst. 1 zákona o volbách do 
Evropského parlamentu. Doporučujeme proto za 
účelem úplné transpozice čl. 1 odst. 5 rozhodnutí rady 
(EU, Euratom) 2018/994 zvážit rozšíření subjektu 
uvedené skutkové podstaty z voliče na fyzickou 
osobu.  
 

2. K § 14 písm. d) a § 62 odst. 3 písm. a) zákona 
o volbách do Evropského parlamentu  

 
 
Akceptováno, upraveno (v § 62 odst. 1 byl sjednocen 
subjekt skutkové podstaty přestupku - fyzická osoba, 
nikoliv volič). 
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S ohledem na změnu ve struktuře § 62 odst. 1 budou 
nově podle § 62 odst. 3 písm. a) zákona  
o volbách do Evropského parlamentu pověřené obecní 
úřady věcně příslušné k projednávání dvou přestupků: 
(i) přestupku spočívajícího ve dvojím zápisu 
v seznamu voličů a (ii) přestupku vícerého hlasování 
v jedněch volbách. V této souvislosti upozorňujeme, 
že stávající znění § 14 písm. d) zákona o volbách do 
Evropského parlamentu explicitně zakotvuje pouze 
pravomoc pověřených obecních úřadů projednávat 
přestupky „spočívající ve dvojím zápisu v seznamu 
voličů“. Doporučujeme proto upravit znění § 14 tak, 
aby odpovídalo § 62 odst. 3 písm. a), tedy stanovit, že 
je pověřený obecní úřad rovněž oprávněn projednávat 
přestupky spočívající ve vícerém hlasování v týchž 
volbách do Evropského parlamentu.        
 

Akceptováno, upraveno. 

Ministerstvo obrany Doporučující připomínky 
1) K důvodové zprávě 

V důvodové zprávě na str. 6 doporučujeme 
odstranit část věty: „Je ovšem na uvážení, zda takový 
čin naplňuje materiální stránku trestného činu, tj. 
dostatečnou intenzitu škodlivosti pro společnost“. 
 
Odůvodnění: 

Objektem trestného činu „Maření přípravy 
a průběhu voleb a referenda“ podle § 351 trestního 
zákoníku je mj. zájem na nerušeném průběhu voleb do 
zákonodárného sboru. Jednáním, které spočívá 
v dvojím hlasování ve volbách do Evropského 
parlamentu, je podle našeho naplněna skutková 
podstata tohoto trestného činu, protože spadá pod 
„jiný hrubý způsob maření průběhu voleb do 
zákonodárného sboru“ podle uvedeného ustanovení. 

Materiální podmínka trestnosti, tedy otázka, 
zda je dvojí hlasování natolik společensky škodlivým 
jednáním, že nepostačuje uplatnění odpovědnosti 
podle jiného právního předpisu (viz § 12 odst. 2 

 
 
Akceptováno, upraveno. 
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trestního zákoníku), je podle našeho názoru rovněž 
naplněna, protože jde nepochybně o typově minimálně 
stejně závažné jednání jako vědomě nesprávné sečtení 
hlasů nebo porušení tajnosti hlasování podle 
předchozí věty daného ustanovení. 

Důvodem je, že Evropská unie v současné době 
stále nedisponuje dostatečně efektivními mechanismy, 
které by dvojímu hlasování důsledně zabraňovaly, což 
může vést k pokřivení volebních výsledků 
a v konečném důsledku k popření smyslu voleb jako 
hlavního nástroje zastupitelské demokracie, na kterém 
je fungování Evropské unie založeno (viz čl. 10 odst. 1 
Smlouvy o Evropské unii). 
Tato připomínka je doporučující. 
 
2) K výši pokuty za nově navrhovaný přestupek 

V souvislosti s předchozí připomínkou, resp. 
s jejím odůvodněním, navrhujeme také zvýšit horní 
hranici výše pokuty za návrhem nově zaváděný 
přestupek. Částku 10 tisíc korun jako maximální horní 
hranici v žádném případě nepovažujeme za sankci, 
která by plnila dostatečně preventivní a výchovnou 
funkci (např. pokud jde o státní občany České 
republiky, kteří dlouhodobě pobývají a pracují 
v zemích Evropské unie s vyššími příjmy). 
 
Odůvodnění: 
Smyslem připomínky je odrazit společenskou 
škodlivost dvojího hlasování v týchž volbách 
v maximální výši pokuty, kterou lze za spáchání tohoto 
přestupku uložit. 
Tato připomínka je doporučující. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Předkladatel považuje výši sankce za 
přiměřeně přísnou ve vztahu k typové závažnosti 
porušené právní povinnosti (sazba pokuty vyšší než 
sazba pokuty za přestupek spočívající „toliko“ v žádosti 
o zápis do dvojí voličské evidence) a předpokládanému 
nepatrnému výskytu takového přestupku. 

Úřad vlády České republiky – odbor 
kompatibility 

Doporučující připomínka 
K § 62 (provedení čl. 1 bodu 5) rozhodnutí Rady) 
Jsme toho názoru, že přestupku ve smyslu čl. 1 odst. 5 
rozhodnutí Rady se může dopustit každý, nikoli pouze 
volič ve smyslu § 5 odst. 1 zákona. Doporučujeme 

Akceptováno, upraveno. 
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proto skutkovou podstatu rozšířit. 
 
Závěr: 
Návrh zákona je s právem Evropské unie slučitelný. 
V návaznosti na čl. 1 bod 5) rozhodnutí Rady však 
doporučujeme přihlédnout k výše uvedené připomínce 

Karlovarský kraj Doporučující připomínka 
V § 62 odst. 1 návrhu zákona se zavádí pod písm. b) 
nová skutková podstata přestupku: „hlasuje v týchž 
volbách do Evropského parlamentu v České 
republice,“ aniž by došlo k novelizaci ustanovení § 14 
zákona řešícího působnost pověřeného obecního úřadu 
k projednávání přestupků, zůstalo zde původní znění 
skutkové podstaty pouze 1 přestupku („d) projednává 
přestupek spočívající ve dvojím zápisu v seznamu 
voličů,“). 
 
Odůvodnění: 
Text ustanovení § 14 zákona by měl korespondovat 
s ustanovením § 62 odst. 1 návrhu zákona. 
 
Návrh nového znění ustanovení § 14: 
d) projednává přestupky a ukládá pokuty podle tohoto 
zákona (§ 62 odst. 1). 

Akceptováno, upraveno.  

V Praze dne 23. října 2018 
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